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12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.16752/2022/0003835/02-08-2022 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β΄ 4442).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 44858/2022/0007042/
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 

Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19/10/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΤΣΙ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός 
ΠΙΕΤΕΡ, γεν. 08/11/1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 41338/2022/0006557/
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15/12/2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΟΥΦΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός ΣΚΕ-
ΝΤΕΡ, γεν. 28/12/1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 43439/2022/0007041/
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01/06/2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΓΚΑΝΙ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΜΟΥ-
ΧΑΡΡΕΜ, γεν. 27/07/1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 8071/2022/0007276/
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσηςΙθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28/02/2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΝΙ Όνομα ΡΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, γεν. 20/10/1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Με την υπό στοιχεία Φ. 48950/2022/0006498/
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21/11/2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΗ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ, 
γεν. 30/05/1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.35526/2022/0000197/9-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και 
μετά το 3/29-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 01-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, γεν. 23-04-1949 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.33992/2022/0007006/9-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
18/16-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 30-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΡΑΠΙ Όνομα ΕΡΝΑ Όν. πατρός ΑΡΜΠΕΝ, 
γεν. 03-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219241/2022/0006971/19.9.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ.  
2204/16-06-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου 
Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
20-08-2020 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά 
του υπ’ αρ. 3/25-06-2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
19-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΓΚΑΪ Όνομα ΝΙΚΟΛΙΝ Όν. πατρός ΖΙΓΙΑ, 
γεν. 23-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1789/2022/0000386/2-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 11-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΑ Όνομα ΑΝΤΟΝ Όν. πατρός ΣΟΤΙΡ, γεν. 
22-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1788/2022/0000387/2-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 11-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΑ Όνομα ΦΑΤΙΜΕ Όν. πατρός ΣΕΛΜΑΝ, 
γεν. 02-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
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συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1769/2022/0000408/2-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΙΤΣΙ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΥΡΙΑ-
ΚΟ, γεν. 19-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3838/2022/0000408/13-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-08-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ21.1/8056/29-06-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2941/2022/0000847/
21-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) 
που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263)στην ΓΕΩΡΓΙΑ όπου 
κατατέθηκε και γίνεται δεκτή η από 02-12-2015 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΪ (επώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ στις 20-06-1954 για την απόκτηση της Ελληνι-
κής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του από ΒΑΛΕΡΙΪ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ σε ΒΑΛΕΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση της 
Δ΄Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ΄ αρ. 
6/13-7-2018 πρακτικό.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2942/2022/0000848/
21-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) 
που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263)στην ΡΩΣΙΑ , όπου κατατέ-
θηκε και γίνεται δεκτή η από 02-12-2015 αίτηση της ομο-
γενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΙ-
ΔΗ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
01-08-1983 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΙΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ σε ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, σύμφω-
να με τη θετική γνωμοδότηση της Δ΄Ειδικής Επιτροπής 
όπως διατυπώθηκε στο υπ΄ αρ. 6/13-7-2018 πρακτικό.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3841/2022/0000422/13-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 07-09-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ (όνομα) ΚΕΖΗΜ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΑΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03- 2021, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3840/2022/0000415/13-9-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΕ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) 
ΡΑΧΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-02-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ21.1/8217/12-07- 2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

       Στην υπό στοιχεία Φ.16752/2022/0003835/02-08-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Β' Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  
(Β΄ 4442), διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης,

από το εσφαλμένο: 
«23/8/2001»,
στο ορθό: 
«23/8/2002».

  (Από το Υπουργείου Εσωτερικών - 
Β΄ Διεύθυνση Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας)   
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